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Stedelijk reglement speelstraten 
 

 
Definitie 

 
Een speelstraat is een openbare weg of een gedeelte daarvan waar tijdelijk en tijdens bepaalde uren 

aan de toegangen een hek geplaatst is (KB van 9 oktober 1998).  

De bedoeling is om van de straat een terrein te maken waar kinderen ongestoord kunnen spelen. Dit 
kan tijdens de speelstraaturen van 9.00 uur tot 17.00 uur. 

 
Een speelstraat kan enkel ingericht worden als minimaal 5 meters/peters die in de aangevraagde 

straat of deel van de straat wonen, zich engageren voor de organisatie ervan.  

De meters/peters zijn vrijwilligers en hebben volgende opdrachten: plaatsen van hekken, toezicht 
houden tijdens de speelstraaturen en contactpersoon zijn voor bewoners en stadsdiensten. 

De meters/peters van de straat zijn het aanspreekpunt voor de bewoners van de straat. Deze meters 
en peters moeten meerderjarig zijn en in de speelstraat wonen. 

 
Een speelstraat kan enkel ingericht worden als 66 % van de bewoners van de straat of van een 

gedeelte van de straat akkoord gaat. Dit percentage wordt vastgelegd aan de hand van een 

bewonersenquête. De bewoners van een woongelegenheid gelegen in de kandidaat-speelstraat 
hebben gezamenlijk 1 stem. 

 
De speelstraat kan enkel worden ingericht tijdens de zomervakantie. Er is keuze uit een aaneen-

sluitende periode van maximaal 2 weken, maximaal 4 opeenvolgende weekends of 1 vaste dag in de 

week. 
 

 
Verkeerstechnische inrichting speelstraat 

 

1. In de speelstraten is de hele breedte van de openbare weg voorbehouden voor het spelen. 
De personen die spelen worden gelijkgesteld met voetgangers. 

 
2.  De openbare weg die men als speelstraat wil inrichten, moet liggen op een plaats waar de snelheid 

beperkt is tot max. 50 km per uur. 
 

3.  De speelstraat moet in een straat of wijk liggen met een overheersend woonkarakter, zonder 

doorgaand verkeer en mag niet bediend worden door een geregelde dienst voor openbaar vervoer. 
 

4.  Naast de volledige straat moet de mogelijkheid bestaan dat er slechts een deel van de straat als 
speelstraat ingericht wordt. Dit wordt zeker toegepast als het gaat om lange straten, of in straten met 

veel kruispunten. 

 
5.  De bereikbaarheid van de omliggende straten mag niet in het gedrang komen. Er moeten moge-

lijkheden zijn voor een normale doorstroming van het verkeer rond de speelstraat. Er mogen hierbij 
geen onveilige verkeerssituaties gecreëerd worden. Omkeerbewegingen moeten vermeden worden. 

 
6.  Voor alle straten wordt het advies van de cel verkeersbeleid van de lokale politie en de stedelijke 

mobiliteitsdienst gevolgd wat betreft de categorisering van de wegen. 

 
7.  Alleen bestuurders van motorvoertuigen (auto’s, bromfietsen, moto’s,…), die in de straat wonen of 

van wie de garage in de straat gelegen is, alsook bestuurders van prioritaire voertuigen, wanneer de 
aard van hun opdracht het rechtvaardigt, alsook bestuurders van voertuigen in het bezit van een ver-

gunning afgegeven door de beheerder van deze wegen, alsook fietsers en gebruikers van rolschaat-

sen en steps, hebben toegang tot speelstraten. 
 

8.  De bestuurders die in de speelstraten rijden, moeten dit stapvoets doen. Ze moeten de doorgang 
vrijlaten voor de voetgangers die spelen, hen voorrang verlenen en er zo nodig voor stoppen. 
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9.  Fietsers moeten zo nodig afstappen. De bestuurders mogen de voetgangers die spelen niet in 

gevaar brengen en niet hinderen. Ze moeten bovendien extra voorzichtig zijn ten aanzien van 

kinderen. 
 

10.  Tijdens de uren dat de openbare weg als speelstraat wordt gesignaleerd mag er speelinfrastruc-
tuur geplaatst worden mits de doorgang van toegelaten motorvoertuigen en prioritaire voertuigen niet 

verhinderd wordt. 

 
11.  De openbare weg die men als speelstraat wil inrichten moet tijdelijk afgesloten worden telkens 

tijdens dezelfde uren. Er moeten voldoende hekken geplaatst worden om de speelstraat duidelijk af te 
bakenen. Op de hekken wordt een C3 bord en onderbord ‘speelstraat’ bevestigd. De hekken worden in 

het begin en op het einde van de periode geplaatst door de meters en de peters onder toezicht en de 
verantwoordelijkheid van de wegbeheerder. 

 

12.  Voor hulp- en ordediensten moet toegang gewaarborgd zijn. 
 

13.  Wanneer de speelstraat door omstandigheden niet gebruikt wordt - bijvoorbeeld als het regent - 
kunnen de meters/peters beslissen om de straat die dag niet af te sluiten. Deze beslissing wordt 

gemeld aan de stedelijke jeugddienst. 

 
 

Aanvraag 
 

1.  Bewoners vragen zelf een speelstraat aan door middel van een aanvraagformulier. Het 
aanvraagformulier is te verkrijgen op de jeugddienst, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas.  

Tel. 03 760 91 59. E-mail: jeugd@sint-niklaas.be . Website: www.sint-niklaas.be . 

 
2.  De aanvraag moet binnen zijn uiterlijk voor een bepaalde datum, die op voorhand zal gecommuni-

ceerd worden. 
 

 

Procedure 
 

1.  De jeugddienst bepaalt welke aanvragen voldoen aan alle voorwaarden. Dan wordt advies 
gevraagd aan de cel verkeersbeleid van de lokale politie en de stedelijke dienst mobiliteit.  

 

2.  De indieners van aanvragen die niet voldoen aan de voorwaarden worden hiervan schriftelijk op de 
hoogte gebracht.  

 
3.  De indieners van aanvragen die wel voldoen aan de voorwaarden worden hiervan schriftelijk op de 

hoogte gebracht.  De indieners moeten de aanvraag verder aanvullen met een schriftelijke 
akkoordverklaring van 66 % van de bewoners. Minstens 5 bewoners van de straat of van een 

gedeelte van de straat nemen de taak van meter/peter op zich. 

 
4.  De bewonersenquête moet uiterlijk binnen zijn voor een vooraf bepaalde datum, die op voorhand 

zal gecommuniceerd worden via diverse communicatiekanalen (stadskroniek, website enz.). 
 

5.  De jeugddienst van de stad Sint-Niklaas onderzoekt de bewonersenquête en formuleert i.s.m. de 

dienst mobiliteit een advies voor het college van burgemeester en schepenen. 
 

6.  Het college van burgemeester en schepenen geeft de goedkeuring voor de inrichting van de 
speelstraten die voldoen aan alle voorwaarden. 

 
7.  De dienst mobiliteit legt de tijdelijke verkeersmaatregelen nodig in het kader van het invoeren van 

het statuut speelstraat voor goedkeuring voor aan de gemeenteraad. 

 
8.  De meters/peters van de speelstraten waarvoor een goedkeuring van het college van 

burgemeester en schepenen voorhanden is, zullen een afsprakennota ondertekenen. 
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9.  Indien bewoners bepalingen van het reglement niet naleven, kan de beslissing tot het inrichten 

van een straat tot speelstraat steeds ingetrokken worden. Zodra de beslissing tot intrekking is 

genomen en de meters/peters hiervan schriftelijk op de hoogte zijn gebracht, kan geen speelstraat 
meer worden ingericht voor de toegestane periode. 

 
 

Aansprakelijkheid 

 
1.  Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 vermeldt in artikel 9.2. bis dat ‘… de hekken worden 

geplaatst onder het toezicht en de verantwoordelijkheid van de wegbeheerder’. De wegbeheerder is in 
dit geval de stad Sint-Niklaas. De stad is verantwoordelijk voor het feit dat de hekken en signalisatie 

aan de wettelijke criteria voldoen. 
 

2.  In geval van schade aan derden kan de stad niet verantwoordelijk gesteld worden. De bewoners 

blijven aansprakelijk voor eventueel toegebrachte schade door henzelf of hun kinderen aan derden. 
Het inrichten van een speelstraat en het toezicht door meters/peters ontslaat de ouders niet van de 

verantwoordelijkheid ten aanzien van hun spelende kinderen.  
 

3.  Meters/peters zijn verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen. 

 
 

 


